
Вх. №218/23.11.2022 г. 

ПРОТОКОЛ  № 1 

от проведено заседание на Обществения съвет  към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”  

– гр. Пловдив  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на председател и протоколчик на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо 

Сент-Екзюпери”  

 
    Днес, 23 ноември 2022 година, в дирекцията на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” , ул. 

«Вук Караджич» № 13 А, гр. Пловдив се проведе първо заседание на членовете на 

Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – гр. Пловдив.   

    Присъстваха 6 (шест) от  общо 7 (седем) от редовните членове и 6 (шест) от резервните 

членове на Обществения съвет към училището, което определя заседанието като редовно.  

     На заседанието присъстваха и членове на училищното ръководство, представлявани от г-

жа Мариела Николова – директор, г-жа Петя Тодорова - ЗДУД и г-жа Ана Атанасова - 

ЗДУД. 

     Заседанието започна в 18.30 часа.   

     Г- жа Николова предложи дневен ред с една точка - Избор на председател и протоколчик 

на Обществения съвет.  

Пристъпи се към гласуване на обявения дневен ред и допълнението към него.  

Гласували:6     -   „За”: 6      „Въздържали се”: 0 

 

Точка 1 от дневния ред: Избор на председател и протоколчик на Обществения съвет 

към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата на първото заседание, членовете 

на Обществения съвет избират председател с обикновено мнозинство с явно гласуване. 

Председателят представлява обществения съвет, организира и ръководи дейността му; 

свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет; 

удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет. 

 

Г-жа Атанасия Маркова – представител на родителите, редовен член, предложи да 

поеме задълженията и отговорността да бъде председател, а г-жа Станислава Драгнева – 

представител на родителите, редовен член, поема задълженията на протоколчик на 

Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери– гр. Пловдив.  

Други предложения не постъпиха. 

Предложението г-жа Атанасия Маркова да бъде председател и г-жа Станислава 

Драгнева  да бъде протоколчик на Обществения съвет беше предложено за гласуване.  

Гласували:6     -   „За”: 6      „Въздържали се”: 0 

Решения: 

1. За председател на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” 

– гр. Пловдив се определя г-жа Атанасия Маркова. 

2. За протоколчик на Обществения съвет към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” 

– гр. Пловдив се определя г-жа Станислава Драгнева. 

 С изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 18.50 часа. 

Определяне на следващо заседание  - декември 2022 г. 

 

Съставил: Ана Атанасова,ЗДУД /п/ 

Атанасия Маркова - Председател на Обществения съвет при ФЕГ „Антоан дьо Сент-

Екзюпери”                                     /п/  


